Petunjuk Pembaharuan Aplikasi AndaraLink
Channel Android dari Versi 2.6.5 ke 2.6.6
1. Pendahuluan
Dokumen ini menjelaskan cara pembaharuan Aplikasi Andaralink Android dari versi 2.6.5 ke 2.6.6
berupa tanbahan fitur Pengajuan Kredit Online.

2. Pembaharuan Aplikasi AndaraLink Android Ke versi 2.6.6
Berikut adalah tahapan untuk melakukan Pembaharuan aplikasi AndaraLink pada channel Android
ke versi 2.6.6.
Diasumsikan file instalasi android (Prod-AndaraLinkMobileApps2.6.6.apk) sudah di copy ke tablet
masing-masing dengan menggunakan kabel data.
1. Catat Konfigurasi
Pilih menu Configuration yang terletak di pojok kanan atas dengan gambar “Obeng Silang”
serperti screen capture berikut:

Menu Configuration

Menu Configuration akan tampil sebagai berikut:

Catat Konfigurasi yang ada, Perlu diingat data konfigurasi akan terhapus maka wajib menyimpan
data konfigurasi untuk dilakukan konfigurasi ulang pada perangkat tablet yang digunakan.
2. Export data history Solusi Setoran Online
Masuk ke Aplikasi AndaraLink Android V2.6.6. setelah berhasil login masuk Pilih menu Tool >
Export Data. Seperti gambar terlampir.

Tampilan Menu Export Data
Lalu pilih menu Export Data maka akan menghasilkan file “ALINK_customer.csv”

Perlu diingat Data History Solusi Setoran Online akan dihapus oleh system maka kita wajib
menyimpan Data History Dolusi Setoran Online pada perangkat tablet yang digunakan dengan
cara mengekspor.
3. Open File Explorer
Bukalah aplikasi File Explorer/File Browser/My Files pada tablet yang digunakan. Aplikasi File
Explorer mungkin akan berbeda-beda namanya pada tiap tablet.

Menu My Files/File Browser

4. Pilih Aplikasi Prod-AndaraLinkMobileApps2.6.6.apk
Klik atau Touch file Prod-AndaraLinkMobileApps2.6.6.apk, yaitu file yang akan digunakan
untuk melakukan proses update. Lihat screen capture berikut:

Pilih file Prod-AndaraLinkMobileApps2.6.6.apk
5. Proses Instalasi
Setelah file Prod-AndaraLinkMobileApps2.6.6.apk dipilih, akan muncul menu notifikasi
seperti berikut:

Menu konfirmasi
Disini pilih lah tombol “OK” untuk melanjutkan prose instalasi. Perlu diingat data yang sudah
disimpan sebelum nya akan dihapus oleh system termasuk data history setoran online dan

konfigurasi jadi kita wajib melakukan import data history setoran online dan konfigurasi
ulang pada perangkat tablet yang digunakan.
Kemudian pada layar berikut nya lanjutkan dengan memilih tombol “Install”

Pilih tombol Install

Proses update sedang berjalan

6. Proses Update Selesai
Apabila proses update telah selesai akan muncul dilayar seperti berikut:

Proses instalasi berhasil
Selanjutnya pilih tombol “Open” untuk membuka aplikasi AndaraLink Mobile dengan update
terbaru Versi 2.6.6

3. Setting konfigurasi AndaraLink Android Application
1. Buka menu Configuration
Pilih menu Configuration yang terletak di pojok kanan atas dengan gambar “Obeng Silang”
serperti screen capture berikut:

2. Setting Parameter
Pada menu Configuration, yang perlu kita isi adalah kolom Bluetooth Printer Mac Address,
Device ID dan Lokasi Cabang LKM. Sedangkan untuk kolom App kita kosongkan.
Untuk melakukan setting Bluetooth Printer Mac Address, maka pilih Tombol Context Menu pada
Tablet Android dan akan muncul 2 Contex Menu seperti berikut:

Pilih Context menu Connect to printer
Selanjutnya, lakukan scanning dan pilih list Bluetooth printer yang sesuai dengan device
printer yang anda miliki.

Pilih Bluetooth printer yang sesuai
Pada kolom Device ID, isikan sesuai dengan Device ID yang anda yang sudah terdaftar di
Bank Andara Pada Kolom Lokasi Cabang LKM, isikan nama cabang sesuai dengan masingmasing LKM.

3. Simpan Konfigurasi
Apabila semua konfigurasi sudah diisi dengan benar. Langkah terakhir simpan konfigurasi
dengan memilih tombol Simpan.

Pilih Tombol Simpan.
Setelah ada notifikasi konfigurasi berhasil disimpan maka langkah terakhir lakukan restart
pada aplikasi dengan cara memilih menu tombol Close di pojok kanan atas hingga seluruh
aplikasi ditutup dan buka kembali Aplikasi AndaraLink Mobile ini dari Shortcut icon di tablet
anda.

4. Import data history Solusi Setoran Online
Masuk ke Aplikasi AndaraLink Android V2.6.6, setelah berhasil login masuk Pilih menu Tool >
Import Data. Seperti gambar terlampir.

Tampilan Menu Import Data
Selanjutnya Pilih File sebagai contoh “ALINK_customer.csv” pada directory. Seperti gambar
terlampir.

Pilih File “ALINK_customer.csv”

Setelah berhasil Import pastikan mendapatkan response sebagai berikut “Import data Success”.
seperti gambar terlampir.

Tampilan Import Data History Setoran Online
Maka selesailah proses perubahan aplikasi Andaralink Android dari Versi 2.6.5 ke Versi 2.6.6.
Terimakasih.

